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Misyonumuz 

Adam Perakende Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti. 1995 yılında “Mağaza Otomasyon” alanında 
anahtar teslim çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Bugün, alanında dünyanın en 
büyük firmaları ile çözüm ortaklıklığına sahip olan AdamPos, perakende ve yiyecek-içecek 
sektöründeki firmalara, satış noktası ve arka ofis yönetimi için ciro ve verimlilik artıran 
çözümler sunmaktadır. Uzman  yazılım ekibimiz, kurumsal yapınızın gereksinimleri ve iş 
akışlarını tasarlayıp, “All-In-One-Business” anlayışını benimseyerek Myasoft İş Yönetimi 
yazılımını geliştirdi. Bu anlayıştan yola çıkarak doğru bilginin ve işin, doğru zamanda, doğru 
kişiye ulaştırılması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 

2005 yılından bu yana Myasoft ailesinden olan MyaPos ve MyaRes Pos Kasa yazılımları ile 
perakende ve restoran sektöründeki gereksinimleri düşünerek, hızlı ve güvenilir satışlar 
yapılmasını sağlayan çözümleri hayata geçirdik. Bu çözümlerin yanı sıra işletmelerin diğer 
ihtiyaçlarını da baz alarak satışını yapmakta olduğumuz pos terminelleri, barkod yazıcılı 
teraziler, elektronik raf etiketleri, yeni nesil yazar kasa pos sistemleri, kasiyersiz kasalar,mut-
fak yazıcıları gibi birçok ürün sayesinde müşterilerimize tam donanımlı bir sistem kurarak, 
hızlı ve kolay yönetilebilir işletmeler oluşturabilmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Adampos olarak %100 müşteri memnuniyeti ana ilkemizdir. Sektördeki işletmelerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına müşterilerimizden gelen istek ve öneriler doğrultusunda 
yazılımlarımız sürekli olarak güncel tutulmaktadır. İşletmenizdeki süreçlerin analizi, tasarlan-
ması, optimizasyonu, yönetimi ve otomasyonunu içeren çözümler bütünü sonucunda 
işletmenizin kayda değer kurumsal kazançlar elde edebilmesini amaçlıyoruz. Çözüm ve 
hizmetlerimiz, dijitalleşme yolundaki müşterilerimize teknoloji ve inovasyonu bir arada 
sunarak, iş ihtiyaçlarını ve teknolojiyi bütünsel olarak sunmaktadır. Restoran ve perakende 
sektöründeki yoğunluk zamanlarında oluşan problemleri minimuma indirmek için, 
AdamPos destek ekibi olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Adam Akademi

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin en etkin 
şekilde kullanabilmesi için gerekli eğitimleri sağlamaktayız. Eğitimlerin verimli olabilmesi ve 
uzun vadede başarı sağlanabilmesi adına özel sınıflarımız ve uzman kadromuz ile işlet-
menizin verimlilik ve kazancını artırabilmesi için Adam Akademi’de hizmet vermekteyiz.
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AdamPos RSS-LINE Innovations

Rss-Line Nedir?

www.adampos.comYAZILIM

.All-In-One Business - Çok Kanalli Perakendecilik
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YAZILIM

Çok Kanallı Perakende uygulamalarına göre sınıflandırılmış olan Single-Multi-Omni 
Channellar ve On-Demand(Unified Commerce) pazarlama yöntemleri ile, işletmenizi her 
geçen gün geliştirerek bir adım öne taşımanıza yardımcı olmak için, ilerlemeniz gereken 
yolda yazılımlarımızla sizlere destek oluyoruz.

All-In-One Business ile işletmenizde ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir yerde topladık.
Böylece işletmenizde ki bütün süreçlere tek bir yazılım üzerinden hakim olabileceksiniz.

AdamPos’un perakende sektörü için geliştirdiği yazılım, donanım ve hizmetleri inovasyona 
dönüştürmek amacı ile projelendirilmiş ARGE çalışmalarının tümüdür.

Günümüzde işletmeler hızlı, dinamik ve geri dönüşümü olabilecek yenilikler yapmalıdır. 
RSS-LINE çözümleri hayalci, satılamayacak ve pazarda karşılığı olmayan ARGE ile sizi boşuna 
uğraştırmaz.

CRM sistemi ile müşteri ihtiyaçlarını tanımlayarak, müşteriye özel inovasyonlar sağlayıp,
müşteri sadakati oluşturulmasına yardımcı olur.

Müşterilerinizin ve lokasyonlarınızın gerçekçi analizlerine göre; size uygun inovasyonlar 
geliştirmek en öncelikli hedefimizdir.

Single Channel

Multi Channel

Omni Channel

On-Demand (Nirvana)

Omni Channel pazarlama, uçtan uca hizmet anlayışı ile tüketiciyi dijital ve fiziki kanalların
hepsinde yakalamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Kazanılan alışveriş deneyiminin kusursuz, 
entegre ve tutarlı olması için müşterinin gözünden gözlem yapmak ve bu deneyimin tüm 
kanallarda yönetilmesi anlamına geliyor, tüketicilerin alışveriş için önce bir kanaldan 
başladığını, ardından diğer kanalları kullanarak işlemi tamamladığı varsayıyor.

Multi Channel pazarlama potansiyel müşterilerle çeşitli platformlarda etkileşime geçebilme
becerisidir. Kullanılan kanal basılı reklam, perakende mağaza adresi, web site, promosyonel
etkinlik veya ürün paketi olabilir. Multichannel yaklaşımında temel merkez kanaldır ve 
kanaldaki iletişimdir. 

Tek kanallı pazarlama stratejileri, işinizi müşterilerinize ulaşmak için tek bir yol üzerinde 
odaklar. Pazarlama kanalı seçenekleriniz arasında bir perakende satış gücü, çevrimiçi 
ticaret veya şirketten şirkete ortaklıklar olabilir. Her kanalın kendi yararları ve sınırlamaları 
vardır.

Müşteriler markayı sadece kanal üzerinden değil bütünüyle deneyimler.
Perakendeciler ise 'müşterinin tek beklentisini' kanal üzerinden koordine eder ve stratejik 
yollarla her koşulda istediğine ulaşmasını sağlar.
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Is Yönetimi Yazılımlarıı

MYASOFT-ERP YAZILIMI 

Zincir Mağaza, Süpermarket, Restoran, Fast 
Food, Cafe, Bar ve Akaryakıt İstasyonları  gibi 
işletmelerdeki ihtiyaçlar belirlenerek, iş 
süreçlerindeki işlemlerin güvenli ve planlı bir 
şekilde yönetilmesini sağlamak için tasarlan-
mıştır.

MYASHOP ve MYASHOP CLOUD OFIS ÇÖZÜMLERI

MyaShop Yazılımı, market, mağazacılık, restoran 
ve fast food gibi işletmelerin gereksinimlerine 
uygun olarak tasarlanmış, kolay arayüzüne
sahip bir yönetim sistemidir. Bu tip işletmeler 
MyaShop sayesinde iş süreçlerini kolayca takip 
ederek, maliyetlerini azaltabilirler.

MyaShop Programı, kasa ve terazilere bilgi gön-
derme, fiyat değişimi, etiket yazdırma ve ödeme 
gibi bir çok işlemi gerçekleştirerek, kasadan gelen 
tüm bilgilerin satış raporlarını kolayca görebil-
menize olanak tanır. 

Cloud versiyonu da bulunan Myashop, merkezi 
yönetim ile, tedarik taleplerinin konsolide edilip 
sevk işlemlerine de olanak tanımaktadır. Satış 
işlemleri için, MyaRes, MyaPos, Genius II, Genius 
Open yazılımları ile entegre çalışmaktadır.

Is Yönetimi Yazılımlarıı

 MyaShop Pro paket ile kasalara bilgi gönderme, terazilere bilgi gönderme, fiyat değişimi, 
 etiket yazdırma, ödeme işlemleri, sipariş detayları, stok kontrolü, ürün sevk ve mal kabül 
 işlemleri, talep föyleri, cari hesap, banka ve çek senet işlemleri, işletme giderleri, 
 fatura işlemleri, muhasebe işlemleri(tahsil/tediye), toplu borç takibi gibi işlemleri 
 gerçekleştirebilecek ve detaylı olarak raporlarınızı görebileceksiniz.

Paket tek bir lisans ve tek bir kullanıcıdan oluşmaktadır.Satış işlemleri için ise; 
MyaRes, MyaPos, Genius II, Genius Open yazılımları ile entegre çalışmaktadır.

İşletmenin tercihine göre MyaShop Cloud'da çalışabilirsiniz.

Bu sayede verileriniz daha güvende tutup, sunucu masrafından kurtularak teknolojiye 
ayak uydurursunuz.

‘Çok Lokasyonlu’ çalışma yapımız ile bir çok lokasyonu tek bir platformdan yönetebilme 
ve kontrol edebilme imkanına sahip olursunuz.
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Perakende sektöründe uzun yıllar yer almanın verdiği tecrübe ile uzman danışman kadromuz,öncelikle 
işletme geçmiş raporları ve müşteri taleplerini aldıktan sonra gerekli analizleri çıkartır ve bir yol haritası 
belirler.
İlk günden verimlilik esasına dayalı olarak verimlilik için esas olan sağlıklı veri akışını sağlamak adına 
gerekli çalışmaları yapar.
Kurum anayasası,kurum hiyerarşik yönetim şeması,iş akış planları,iş süreçleri takibi,yetkilendirme ve yetki 
dağılımı gibi gerekli çalışmaları yapar.
Birim,departman,kategori çalışmaları yaptıktan sonra çalışan yetkili ve personel rolleri belirlenir.
Gerekli yönetici ve personel eğitimleri birimler bazında verilir.
Ticari olarak gerekli verimlilik çalışmaları doğrultusunda: Tedarik zinciri,satınalma süreçleri ve mantığı,
maliyetlendirme,karlılık analizleri,muhasebeleştirme süreçleri ve raporlamalar yapılır.

Perakende Danısmanlığı

Tüm Perakende Sektörleri

Is Analizi ve Raporlama

1-Yazılım kısmı, yaşam döngüsünde kavramsal ve tanımlama seviyesinde rol alır.
Tüm süreçlerin nasıl işleyeceği, hangi değişkenlerin etkileneceği, muhasebesel olarak nelerin değişmesi 
gerektiği,yeni tasarlanacak ekranların nasıl olması gerektiği v.b aksiyonlar belirlenir.
2-Görsel analiz modelleri (diyagramlar), prototipler ya da simülasyonlar gibi araçları kullanılarak 
ihtiyaçları yansıtılır.
3-UML Modelleme yapılır.
4-Dökümantasyon ve raporlama kısımları gerçekleştirilir.
5-Test senaryolarının oluşturulması sağlanır.
6-Teknolojik gelişmeler takip edilerek ve yazılım geliştirme araçları ile yöntemleri hakkında araştırmalar 
yapılarak,yeni gelişmeler takip edilir.Bunun sonucunda sürecin bütününü farklı açılardan görmek mümkün 
olur.

..

..
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Is Yönetimi Yazılımları

YAZILIM

Is Yönetimi Yazılımları

MYACENTER / MYASTORE CRM UYGULAMASI

MyaCenter/MyaStore CRM uygulaması,müşterilerinizle olan süreçlerinizi etkin ve koordineli 
olarak yönetebildiğiniz bir iş stratejisidir.

Günümüzde şirketler için rekabet daha yoğun hale gelmiş,müşterilerin kişisel tercihlerine 
daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.Bu yüzden CRM sistemleri, müşteriyi daha iyi 
tanıma , yönetme, ihtiyaçlarını anlama, kaliteli ve hızlı bir hizmet sağlama açısından vazgeçil-
mez bir noktaya gelmiştir.

Bu uygulamada, kampanya yönetimimiz indirim yapmak değil, sepet ortalamanızı ve ciro-
nuzu artıracak güncel yönetim şekli oluşturabilmektir.

E-Posta Entegrasyonu

E-Posta Erişimi

Sms(Kısa Mesaj)

Web Senkronizasyonu

Elektronik Müşteir Kartı(MyaCard)

Kiosk Uygulaması

İnteraktif CRM

Analitik CRM

CRM Modülleri

MYASTORE KOBI ÇÖZÜMLERI

MyaStore, Kobi'lerin ( küçük ve orta ölçekli
işletmelerin) iş süreçlerini doğru bir şekilde
takip etmesine, tüm işlemleri otomatik hale
getirmesine ve müşterilerine sunulan hizmet
verimliliğini arttırmasına olanak tanıyan bir
back office yazılımıdır.

MyaStore, işletmenizin performansını ve kârını
en üst düzeye çıkarmanız için, uygun fiyatlar
karşılığında size yardımcı olmak üzere tasarlan-
mıştır.

İşletmenizle birlikte büyüyen bu modüler yapı
sayesinde; maliyeti ve riski azaltan sorunsuz
bir iş sürecine sahip olurken, yaptığınız yatırım-
ların geri dönüşümlerini daha çabuk elde
edebilirsiniz.

MyaStore

MYACENTER KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Operasyonel faaliyetlerinizin etkin yönetimi
için geliştirilen MyaCenter ERP Çözümleri, tüm
kaynaklarınızı verimli kullanabilme ve işlet-
menizin performans ve karlılığını arttırabilmek
yolunda en büyük yardımcınızdır.

MyaCenter

MYAHAWK KASA/KASIYER SAHINGÖZÜ SISTEMI

Kasa/Kasiyer Izleme Sistemi

MyaHawk Sistemi, kasiyerlerin satış esnasında 
izlenerek, işlemlerin kontrol altına alınması için 
tasarlanmış bir kasa kasiyer takip sistemidir.

Myahawk Sistemi, kasiyerin satışa başlamadan 
20 sn. öncesi, satış esnası ve 20sn. sonrasına 
kadar olan sürenin video görüntüsünü sesli bir 
şekilde kaydeder ve Myasoft içinde tutulan o 
satışı yazar kasa fişine bağlar. Bu sayede fişte 
kaç parça ürün olduğu, kasiyerin kaç parça 
ürünü barkod okuyucudan okuttuğu ve check-
out teraziden kaç parça ürün geçirdiği 
karşılaştırılır.

Etkin, Sepet, Akıllı ve Düzenli olmak üzere 4 
çeşit raporlama şekli vardır.

Müşteri Kartı Uygulaması

7
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MyaCenter, perakende sektöründe ihtiyaç duyulan 
back o�ce yazılımlarının tamamını bünyesinde 
barındırır ve AkılKüpü Karar Destek sistemi ve entegre 
raporları ile tam ihtiyaç duyduğunuz anda size bilgi 
akışını sağlar.

Birimler arası kordinasyonunuzu güçlendiren
ve doğru karar verme yetisi sağlayan bu
sistem, işletmenizde üçüncü parti bir BT
yatırımına ihtiyaç duymadan kaynaklarınızın ve
gücünüzün farkındalığını anlamanıza yardımcı
olur.
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YAZILIM

ÇAĞRI MERKEZİ - EVLERE SERVİS YÖNETİMİ

Myasoft ile Multi Channel Perakende 
kapsamında, artık çağrı merkezlerinize gelen 
aramalarla müşterilerinizin siparişlerini onlara 
en yakın şubelere iletebileceksiniz. Böylece 
bünyenize satış için bir kanal daha eklemiş 
olacaksınız.

Caller Id sistemini yazılımsal olarak devam 
ettirmek, teknolojiye ayak uydurmak, local 
çalışmak yerine tek bir merkezden şubelere 
dağıtım yapabilmek, lisanslama ile istediğiniz 
sayıda hat açtırabilmek için yapmanız gereken 
tek şey; Tagsoft IP santrali kurdurmak olacak-
tır. MyaRes bu sistemle entegre çalışmaktadır.

MyaCall

11

YAZILIM

B2B (Business to business) firmadan firmaya yapılan e-ticaret modelidir.  Ülkemizde de en 
sık kullanılan e-ticaret modelleri arasındadır. Bir firmanın kendi bünyesinde veya farklı 
firmaların birbiri arasında yaptığı e-ticareti ifade eder.

B2B e-ticaret modelinde alıcı firmalar ve satıcı firmalar aynı web sitesinde buluşurlar. B2B 
platfromları satmak istenilen ürün ve hizmetlerin online olarak sergilendiği, anlatıldığı 
e-ticaret portallarıdır. Bu platformlarda fiyat sunma, teklif alma ve verme gibi işlemler 
gerçekleştirilebilir. Yine aynı şekilde alıcı firmalar da satıcı firmaların fiyat ve tekliflerini 
değerlendirme olanağı bulurlar. 

soft

MyaRes ile entegre olarak çalışan MyaFood 
Online Sipariş Sistemi sizleri bir adım öne 
taşımak için geliştirildi.

MyaFood sayesinde size özel online sipariş 
sisteminizde müşterilerinizle birebir iletişime 
geçip iş akışınızı hızlı ve programlı bir şekilde 
takip edebileceksiniz.

MyaSupermarket ise MyaPos ile entegre çalış-
maktadır ve mağaza ve marketlerde e-ticaret ile 
işletmenize ayrıcalık kazandırıp, satışlarını 
online yapabilmenize olanak sağlar.

 

B2C YAZILIMI

soft

B2B YAZILIMI

E-Ticaret Yazılımlarıı

E-Dönüşüm Modülleri

E-DEFTER

E-FATURA

E-ARŞİV

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan 
yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda 
tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat 
verildiği sistemdir. 

Myasoft ile Gelir İdaresi Başkanlığı normlarına 
uygun olarak e-defteriniz düzenli olarak 
oluşturulur.

Entegratör olarak IBM ile birlikte çalışmaktayız.

Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı 
ve satıcıya iletilen elektronik fatura, ileride tüm 
firmalar için zorunlu hale getirilecek. 

Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek 
ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygula-
masına geçmelisiniz.

Myasoft E-Fatura için geliştirdiği yazılımı ile 
e-faturalarınızı anında oluşturup, iletebilir ve 
düzenleyebilirsiniz.

Myasoft ile E-Arşiv çözümü sayesinde; 

Kasa noktalarında hızdan, güvenlikten ve müşteri 
uygulamalarından vazgeçmeden eArşive geçebilir-
siniz. 
MyaPos yazılımı ve ManPos donanımları yanı sıra 
IBM Türk entegratörlüğünde eDevlet alt yapısını 
kullanırken perakende dinamiklerini de kaybet-
mezsiniz.

B2B

C2B
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Mobilmen El Terminali Yazılımları

MOBILMEN 20 T OFIS DISI CIRO TAKIP UYGULAMASI

MobilMen 30 Uygulaması, adisyon takibi, masa 
sipariş sisteminin hızlandırılması, garsonların 
daha verimli çalışıp, müşterilerinize daha hızlı 
hizmet verilebilmesini sağlayan bir el terminali 
programıdır.

Siparişler, servis görevlisi ile mutfak arasında
saniyeler içerisinde gerçekleşir. Bu sayede  
restoran ve cafe gibi işletmelerlerde iyi bir 
müşteri deneyimi sağlanır.

MobilMen 20 T ,Myasoft Yönetim Sisteminde
kayıtlı satışlarınızı izlemenize yarayan mobil 
takip programıdır.

Farklı sektörlere göre özelleştirilmiş yapısı ile
günlük, haftalık ve aylık mağaza ve şehir bazlı 
cirolarınızı takip ederek, karşılaştırma yapabil-
menize olanak tanır. Hem masaüstü hem de 
akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışır.

MOBILMEN 30T RESTORAN SIPARIS ve MASA TAKIP UYGULAMASI 

MOBILMEN 30M MAGAZA VE RESTORAN MANAGER UYGULAMALARI

MobilMen30 yazılımının M versiyonu mağaza 
müdürleri ve mağaza içi reyon sorumlularının 
kullandığı cep telefonlarında çalışan rapor ve 
bilgilendirme uygulamasıdır.

Günlük ihtiyaç olan raporlamalar ve mağazada 
ki PUSH IT yapmanız gereken hareketlere 
anında müdahale yetisi kazanırsınız.Mağaza 
müdürleri ve reyon sorumlularının işlerini 
kolaylaştırıp, operasyonel verimliliğiniz artmas-
ındaki sihirli dokunuştur.

 

Mobilmen El Terminali Yazılımları

MOBILMEN 50,50T ve 70 MAGAZA VE DEPO UYGULAMALARI

Günümüz perakendeciliğinde mobilite iş 
süreçlerine ve verimliliğe olan büyük katkıların-
dan dolayı sektörün vazgeçilmez ihtiyacıdır.
MobilMen50 uygulama yazılımlarımız offline 
çalışabilme özellikleri ile ve MobilMen70  uygu-
lama yazılımlarımız online çalışabilme özel-
likleri ile ve MobilMen50T Android ve IOS 
seçeneği ile perakende sektöründe ihtiyaçların 
karşılanması ve tüm iş süreçlerin de verimliliği-
nin arttırılması için geliştirilmiş uygulamalardır.

MobilMen 50

MobilMen 50T

MobilMen 70
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MyaReport Programı ile geçmişten günümüze 
kadar olan tüm süreçler için işletmenizin 
stratejik ve taktiksel analizlerini yaparak, 
geleceğe yönelik yatırımları kolayca tahmin
edebilirsiniz.

İşletmenizin performansına yönelik oluşturu-
lan detaylı raporlar sayesinde doğru bilgiye 
zamanında ulaşarak, karşılaşacağınız risklere 
karşı önceden önlem alabilirsiniz.

İşletmenizin başarılı olması yönünde atacağınız
en doğru adım, iş süreçlerinizin doğru yön-
lendirilmesidir. MyaReport sayesinde işlet-
menizin performansını doğru ölçümleyerek, 
doğru adımlar atabilirsiniz.

MYAREPORT IS ZEKASI & PERFORMANS YÖNETIMI

. . .

. . .

. . .



YAZILIM

MYARES RESTORAN SATIS UYGULAMASI

Pos Terminali Yazılımları

MYAPOS PERAKENDE SATIS UYGULAMASI

Perakende sektörü için tasarlanmış, sahip 
olduğu temel satış özellikleri ve gelişmiş kam-
panya özellikleri ile mağazalarda iş maliyetini 
azaltan, güvenliği artıran merkezi yönetim alt 
yapısına sahip bir pos kasa programıdır.

Mağaza ve süpermarket yönetimi, müşteri 
takibi, kasa işlemleri, satış desteği (irsaliyeli 
satış, diplomatik satış, tax-free satış vb.), fatura 
desteği gibi öğeleri bütünsel olarak yönetebilir-
siniz.

MyaPos Programı, müşteri kartı ile kampanya 
ve promosyon uyum desteğinin yanında kasa 
üzerinde sınırsız ödeme tipi tanımlayabilme 
yeteneğine sahiptir.

Yiyecek ve içecek sektörünün her ihtiyacına 
cevap verebilecek şekilde tasarlanan çok yönlü 
bir restoran satış programıdır.

MyaRes Pos Çözümleri, fast food, masa servisi, 
alakart servis, paket servisi, bar ve terazili tezgah 
satışı, barkodlu satış gibi bilinen tüm satış yön-
temlerine cevap vermektedir.

Yiyecek içecek sektörü, kayıplara ve suistimallere 
açık bir yapıda olmasından dolayı, MyaRes üst 
düzey güvenlik anlayışı ile dizayn edilmiştir. İster 
smart kart, ister MSR'li kart, ister NFC destekli 
kartlar ile tüm işlemlerde yetki hiyerarşisi 
oluşturabilme, iptal ve iade işlemlerinde tam 
denetim ve kayıp önleyen bir sistemle entegre 
çalışmaktadır.
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YAZILIM

Başla

Self Servis Yazılımları

MYARES SMART YAZILIMI

Self Servis alışverişte kullanım kolaylığı, maliyet 
ve üst seviye güvenliği ile marketlerde kasa 
noktalarında oluşan kuyruklara son vermek 
üzere geliştirilmiş self checkout yazılımıdır. 

Kolay arayüzleri ile müşterileri hızlı bir şekilde 
işlemi bitirmeye yönlendirir.Zamandan,  
alandan ve iş gücünden tasarruf edilmesini 
sağlar.

MyaPos Satış Programı ile entegre 
çalışmaktadır.

Yiyecek-İçecek Sektörüne özel geliştirilen 
yazlımımız sayesinde müşterileriniz, dilediği 
siparişi beklemeden vererek, kendi menülerini 
eksiksiz bir şekilde yönetebilirler.

İşletmenizin yoğun olduğu zamanlarda 
müşterilerden alınan eksik ve yanlış siparişlerin 
önüne geçilmesine ve ileriye dönük hataların 
engellenmesine yardımcı olur.

MyaRes Satış Programı ile entegre çalışmak-
tadır.

16www.adampos.com

MYAPOS SMART YAZILIMI

MyaPos
smart

MyaRes
smart



YAZILIM
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MYACARD ELEKTRONİK MÜŞTERİ KARTI

Müşterilerinizi plastik kartlardan kurtarın, onlara ayrıcalık ve kolaylık sağlayın!

Müşterilerinizin cüzdanlarında plastik kart yığını oluşturmadan 
kasa noktalarında mobil cihazlar üzerinden özel üretilmiş 
QR kodları barkod okuyuculara okutmaları artık yeterli.

Bu sayede geçmiş alışverişlerini,kazandıkları veya harcadıkları 
puanları kontrol edebilirler.Ayrıca işletmenizin kampanyalarını 
veya reklamlarını bu uygulama üzerinden kullanıcıya birebir 
olarak aktararak müşteriyle ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.

Genius II ve GeniusOpen kasalarımız ile çalışan yazılımlarımız 
MyaPos ve MyaRes'e uyumlu olarak çalışan ve isteğe bağlı 
olarak işletmenize özel tasarım seçenekleri ile MyaCard yazılımı,
 "İndir - Kullan" müşteri kartları ile Multi-Channel Perakende 
deneyimine bir adım daha yaklaşın.

MyaCard

MYAKİOSK (Web Arayüzlü MyaCard) 

MyaCard tarafından oluşturulan QR kodlar ya da plastik kartlar ile müşteriler sisteme giriş 
yapıp, alışverişlerinden topladıkları puanlar ile Hediye Çeki yazdırıp kullanabilecek ve Çekiliş 
Kuponları ile işlemeniz de oluşturduğunuz çekilişlere katılabilecek.

Müşteri Anketi , Ürünlerin fiyatlarını barkod okutarak öğrenme, son alışverilerine görebilme 
gibi opsiyonel seçenekleriyle müşterilerinize hizmette sınır tanımayan ve kampanyalarınızı 
da tanıtabileceğiniz Manpos Deluxe Kiosk ile entegre çalışabilen web arayüzlü bir yazılımıdır.

MyaKiosk

MYASCALES SELF SERVIS TERAZI

MyaScales

MOBILMEN12 SELF SCANNING 

MobilMen12
Self Scanning

Meyve -sebze alışverişlerini kolaylaştıran, terazi de aldığı manav ürünlerini tarttırmak için 
zaman harcatmayan MyaScales yazılımı ile yeni bir düzene geçin.

Müşteriler kendi sebze meyzesinin kodunu ekrandan girip, ürünün ağırlığına oranla kendi 
barkodunu kendi yazdırabilsin.

Mobilmen12 Self Scanning yazılımı ile artık müşteri kendi ürünlerini okutup sanal sepetini 
oluşturacak, toplam fiyatını görecek ve kasa noktalarında sepeti için oluşturulmuş özel QR 
kodu okutup, ödeme yapması yeterli olacak.

Bu sayede kasa noktalarında oluşacak açıklar azalacak müşteriler beklemeyecek ve iş gücü 
aza indirilmiş olacaktır. Özgür müşteriler hızı, güvenliği ve yeniliği yanında getirecek..


